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I. ÚVOD

Komisia prijala 18. februára 2009 návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad 

pre azyl (EASO)1, ako aj sprievodný návrh, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie o Európskom 

fonde pre utečencov (ERF)2.

Európsky parlament prijal stanoviská v prvom čítaní 7. mája 2009, pričom k návrhu Komisie na

nariadenie o EASO bolo predložených 40 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov3 a k rozhodnutiu 

o ERF nebol predložený žiadny pozmeňujúci a doplňujúci návrh4.  

Rada 25. februára 2010 prijala k obom návrhom pozíciu v prvom čítaní v súlade s článkom 294 

zmluvy.

Výbor regiónov prijal 5. – 7. októbra 2009 stanovisko o budúcom spoločnom európskom azylovom 

systéme II5, ktoré obsahovalo niekoľko odporúčaní k nariadeniu o EASO.

II. CIEĽ NÁVRHU

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl, má za cieľ zlepšiť vykonávanie 

spoločného európskeho azylového systému, posilniť praktickú spoluprácu členských štátov 

v oblasti azylu a poskytovanie a/alebo koordináciu prevádzkovej podpory členským štátom, ktorých 

národné azylové systémy sú vystavené mimoriadnym a neprimeraným tlakom. Rozhodnutie o ERF 

sa mení a dopĺňa zároveň s tým, ako bude úrad preberať zodpovednosť za určité operácie, ktoré sa 

doteraz financovali z fondu pre utečencov. 

                                               
1 Dokument 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
2 Dokument 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
3 Dokument T6-0379/2009, 7.5.2009.
4 Dokument T6-0379/2009, 7.5.2009.
5 Dokument CdR 90/2009 v konečnom znení.
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III. ANALÝZA POZÍCIE RADY V PRVOM ČÍTANÍ

Všeobecne

Rokovania sa konali v politickom kontexte vymedzenom Haagskym programom, v ktorom sa 

uvádzajú ciele a nástroje v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí na obdobie 2005 – 2010.  

Európska rada vyjadrila svoj záväzok ďalej rozvíjať spoločný európsky azylový systém 

prostredníctvom zmeny a doplnenia legislatívneho rámca a posilnenia praktickej spolupráce, okrem 

iného aj zriadením Európskeho azylového podporného úradu.   V nadväznosti na to Európska rada 

v októbri 2008 schválila Európsky pakt o prisťahovalectve a azyle, v rámci ktorého sa dohodlo 

vytvorenie takéhoto úradu v roku 2009. 

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve 

o fungovaní Európskej únie, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoju vôľu podieľať sa na prijatí 

a uplatňovaní nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl.

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej 

únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje  na prijímaní tohto nariadenia,

nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

Kľúčové otázky

V súlade s ustanoveniami spoločného vyhlásenia o praktických opatreniach pre spolurozhodovací 

postup1 nadviazali zástupcovia Rady, Parlamentu a Komisie styky s cieľom uzavrieť dohodu ešte 

v štádiu pozície Rady v prvom čítaní.  S cieľom dosiahnuť zmierenie pozícií obidvoch inštitúcií 

a zohľadňujúc dohodu dosiahnutú počas týchto kontaktov Rada prijíma svoje pozície v prvom 

čítaní, a to aj k návrhom nariadenia o EASO, aj k návrhom, ktorými sa mení a dopĺňa rozhodnutie 

o ERF, pričom tieto pozície obsahujú tieto základné úpravy návrhu Komisie:

                                               
1 Ú. v. ES C 148, 28.5.1999, s. 1.
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Pomoc členským štátom, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku (pozmeňujúce a doplňujúce 

návrhy 22, 23, 37, 38)

Rada mení a dopĺňa návrh Komisie s cieľom upresniť podmienky vzťahujúce sa na pomoc, ktorú 

úrad poskytuje členským štátom, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku, a to predovšetkým 

na pomoc poskytovanú podpornými skupinami pre azyl.  Po prvé, Rada konkretizuje úlohy 

podporných skupín pre azyl a pravidlá vysielania expertov, aby sa podieľali na práci týchto skupín. 

Po druhé upresňuje, že zodpovednosť za požadovanie pomoci podporných skupín pre azyl nesie 

členský štát, ktorý je vystavený mimoriadnemu tlaku. Po tretie, prevzala pozmeňujúci a doplňujúci 

návrh Parlamentu, v ktorom sa konkretizuje, že odborné znalosti, ktoré majú poskytovať podporné 

skupiny pre azyl, sa dohodnú v rámci operačného plánu. Nakoniec sa v pozícii Rady v prvom čítaní 

ustanovuje, že úrad bude zodpovedať za analýzu údajov pri náhlom príchode veľkého počtu 

štátnych príslušníkov tretích krajín, čo by mohlo vyvolať mimoriadny tlak na prijímanie a azylový 

systém, a za zabezpečenie rýchlej výmeny príslušných informácií medzi členskými štátmi 

a Komisiou, okrem iného aj využitím existujúcich systémov včasného varovania alebo podľa 

potreby svojho vlastného špecializovaného systému.

Solidarita (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 2, 13, 19, 24)

V súvislosti s úlohou úradu vo vzťahu k prideleniu osôb pod medzinárodnou ochranou jednotlivým 

členským štátom sa v rámci neformálnych kontaktov Rady a Parlamentu dospelo k záveru, že sa 

dohodne základ pre rozvoj solidarity v rámci Spoločenstva medzi členskými štátmi a so súhlasom 

dotknutej osoby. Členský štát bude okrem toho podľa potreby konzultovať s vysokým komisárom 

OSN pre utečencov (UNHCR). 

Podobne vo vzťahu k presídľovaniu osôb pod medzinárodnou ochranou z tretích krajín 

do členských štátov bude úrad zodpovedný za koordináciu výmen informácií a ďalších krokov 

súvisiacich s presídlením, ktoré členské štáty podniknú s cieľom zabezpečiť ich potrebu ochrany 

a prejaviť solidaritu s ich hostiteľskou krajinou.

V stanovisku Rady v prvom čítaní sa okrem toho konkretizuje, že v hodnotení úspešnosti úradu sa 

bude musieť náležitým spôsobom zohľadniť dosiahnutý pokrok vrátane posúdenia, či sú potrebné 

ďalšie opatrenia na účely zabezpečenia účinnej solidarity a spoločného znášania zodpovednosti

s členskými štátmi, ktoré sú vystavené mimoriadnemu tlaku.
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Vymenovanie výkonného riaditeľa a jeho zodpovednosť (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 4, 

25, 29, 30)

Na základe dohody dosiahnutej počas neformálnych kontaktov Rady a Parlamentu sa v pozícii 

Rady v prvom čítaní ustanovuje zavedenie výberového konania na post výkonného riaditeľa, 

na ktoré by sa vzťahovali nevyhnutné podmienky pre transparentné, efektívne a včasné 

vymenovanie najvhodnejšieho kandidáta a ktoré by zahŕňali zapojenie Komisie, členských štátov 

a Európskeho parlamentu inštitucionálne vyváženým spôsobom.    Zodpovednosť výkonného 

riaditeľa sa okrem toho zvyšuje aj vzhľadom na nové povinnosti súvisiace s podávaním správ, a to 

osobitne vo vzťahu k Európskemu parlamentu. Nakoniec sa Rada, Komisia a Parlament dohodli na 

medziinštitucionálnom vyhlásení o medziinštitucionálnej pracovnej skupine, ktorá práve posudzuje 

súlad, efektívnosť a príslušnú zodpovednosť regulačných agentúr (PRÍLOHA I).  

Správna a riadiaca štruktúra úradu

S cieľom zabezpečiť, aby sa zdroje úradu sústredili na jeho kľúčovú úlohu, ktorou je posilnenie 

praktickej spolupráce členských štátov, pozostáva správna a riadiaca štruktúra úradu zo správnej 

rady a výkonného riaditeľa. Na pomoc správnej rade a výkonnému riaditeľovi môže správna rada 

podľa potreby zriadiť výkonný výbor. 

Úloha občianskej spoločnosti a UNHCR (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3, 18, 21, 26, 31, 35, 

42)

Rada sa domnieva, že je dôležité, aby sa udržiaval intenzívny dialóg medzi úradom a občianskou 

spoločnosťou. Rada vzhľadom na to ponecháva návrh Komisie na vytvorenie poradného fóra, 

pričom ho oddeľuje od správnej a riadiacej štruktúry úradu. Poradné fórum sa stretáva aspoň raz 

ročne. Rada okrem toho prijíma pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu, ktoré sa týkajú 

úlohy občianskej spoločnosti v rámci úradu, a to konkrétne uvedením, že zástupcovia občianskej 

spoločnosti sa zapájajú do odbornej prípravy a môžu byť pozvaní do pracovných skupín. 
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Osobitnú úlohu v rámci práce úradu by mal plniť UNHCR. Zástupca UNHCR sa v prvom rade 

môže zúčastňovať ako pozorovateľ v správnej rade okrem prípadov, keď rada rokuje o konkrétnych 

bodoch, ktoré by mohli predstavovať konflikt záujmov. Okrem toho bude úrad pri príprave 

technických dokumentov, v ktorých sa odkazuje na medzinárodné právo týkajúce sa utečencov, 

náležitým spôsobom zohľadňovať príslušné usmernenia UNHCR. Nakoniec, v pozícii Rady 

v prvom čítaní sa ustanovuje, že správna rada rozhoduje o pracovnom režime medzi úradom 

a UNHCR vrátane jeho rozpočtových dôsledkov a že sa môže prijať rozhodnutie o sprístupnení 

finančných zdrojov na pokrytie nákladov UNHCR na činnosti, ktoré nie sú zahrnuté do tohto 

pracovného režimu. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Reakcia Rady na pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 2, 3, 4, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 

30, 31, 35, 37, 38, 42 sa vo vzťahu ku kľúčovým otázkam uvádza vyššie. Okrem toho Rada v plnom 

rozsahu, čiastočne alebo v zásade akceptovala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 16, 17, 18, 20, 34, 39, 40 a 41. Nakoniec, Rada neakceptovala 6 pozmeňujúcich 

a doplňujúcich záverov, a to z týchto dôvodov:

– nie je vhodné odkazovať na potrebu zabezpečenia súladu s medzinárodnými právnymi 

normami a normami Spoločenstva (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 6 a 7), 

– pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu pri prijímaní technických dokumentov 

o vykonávaní nástrojov Spoločenstva v oblasti azylu, postačuje, že je úrad pri príprave prijatia 

takýchto dokumentov povinný náležite zohľadniť názory, ktoré vyjadril Parlament 

(pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27),

– nepovažuje sa za potrebné začleniť ustanovenie uvádzajúce, že úrad môže prijať potrebné 

opatrenia na zapojenie odborných znalostí využívajúc poradné fórum (pozmeňujúci 

a doplňujúci návrh 28),

– v nariadení o EASO by sa malo použiť znenie, ktoré sa zvyčajne používa v právnych 

predpisoch o zriadení agentúry (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 32 a 33).
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IV. ZÁVER

V pozícii Rady v prvom čítaní sa premieta kompromis, ktorý sa dosiahol počas rokovaní medzi 

Radou a Európskym parlamentom za pomoci Komisie. Coreper 20. novembra 2009 tento 

kompromis potvrdil, keď prijal politické dohody o nariadení o EASO a o rozhodnutí o ERF.

Predseda Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

následne listom oznámil predsedovi Coreperu, že ak sa kompromisné znenia odošlú Parlamentu ako 

pozície Rady v prvom čítaní, odporučí členom uvedeného výboru a potom i plénu, aby pozície 

Rady prijali bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v druhom čítaní po ich overení právnikmi 

lingvistami oboch inštitúcií. Po prijatí nariadenia o EASO a rozhodnutia o ERF sa vytvorí priestor 

na skoré zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl, ktorý bude mať kľúčový význam pri 

ďalšom zlepšovaní praktickej spolupráce v oblasti azylu.

____________
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PRÍLOHA I

Medziinštitucionálne vyhlásenie

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl

Európsky parlament, Rada a Komisia zriadili medziinštitucionálnu pracovnú skupinu, ktorej úlohou 

je posúdiť koherentnosť, efektívnosť, zodpovednosť a transparentnosť regulačných agentúr 

a spoločne navrhnúť spôsob zlepšenia ich činnosti. Pracovná skupina sa v súčasnosti sústreďuje 

na niekoľko kľúčových oblastí, ako sú úloha a postavenie regulačných agentúr v rámci 

inštitucionálnej architektúry EÚ, ich vytváranie, štruktúra a fungovanie, ako aj otázky súvisiace 

s ich financovaním, rozpočtom, dohľadom nad nimi a ich riadením.

Odsúhlasený spôsob vymenovania riaditeľa budúceho Európskeho podporného úradu pre azyl 

(článok 28 základného nariadenia), v rámci ktorého Európsky parlament „môže prijať stanovisko 

vyjadrujúce jeho názor o vybranom kandidátovi a správna rada informuje EP o tom, akým 

spôsobom zohľadnila jeho stanovisko“, by sa mal chápať v kontexte medziinštitucionálneho úsilia 

o zlepšenie riadenia agentúr a zvýšenie ich zodpovednosti.

_____________


